
T.c. 

MU~ VALiLiGi 


il Milli Egitim Mud1irlugu 


1 .02.2016 SaYl :73774402-310-E.1801249 

Konu : Ozel Egitim Materyal ve 


Etkinlik Y an~maSI 


.........................................................KAYMAKAMLIGINA 
il~e Milli Egitim Mudurliigu 

............................................................. MUDURLUGUNE 


ilgi :Milli Egitim BakanhglOzel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M' durliigiinun 

12.02.2016 tarih ve 1613394 saylh yazlSl. 

Ozel Egitim Materyal ve Etkinlik Yan~masl He ilgili i~ ve i~leml rin ilgi yazl ve 
genelge dogrultusunda yaptlmasl, konu ile ilgili gereken duyurunun ya larak yan~maya 
katlhmm saglanmasl hususunu; 

Bilgilerinize rica ederim. 

Ce det ARSLAN 


Vali a. 

il Mi i Egitim Mudurii 


Ek: 
l-Yazl 

I-Genelge (2 sayfa) 


Dagltlm: 

il~e Kaymakamhklarma 

Merkeze Bagh Tum Okul Mud. 

RAM Mud. 

BiLSEM Mud. 

i~ Egitim Okulu Mud. 


Bu evrak gilvenli elektronik irnza He imzalanml~t1r. hltp://evraksorgu,meb.gov.tr adresinden Sf28-3bbS-3fa4-9 90-f867 kodu ile teyil edilebilir. 



T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Miidiirliigii 


2.02.2016 

Konu :Ozel Egitim Materyal ve 
Etkinlik Y an~maSl 

Sayl : 39201250/31011613394 

....................... VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mfidiirliigll) 

ilgi : 02/0212016 tarihli ve 2016/2 saYlh Bakanhk Genelgesi. 

ilgi Genelge ile Genel Mfidiirliigfimiiz tarafmdan iilkemizdeki oz legitim ihtiyacl 
olan bireylere sunulan ozel egitim hizmetlerinde, mevcut materyal ve kinlikler dl~mda 
ogretmen ve iiniversite ogrencilerince hazlrlanml~/hazlrlanacak yenilik~, ozgiin, i~levsel 
materyal ve etkinliklerle daha farkh bir bakl~ aylSI geli~tirmek amac yla Ozel Egitim 
Materyal ve Etkinlik Yan~masl diizenlenmi~tir. 

Ekte yer alan Genelge hUkfimleri dogrultusunda katthm ko~u lan, takvim ve 
dereceye giren materyal ve etkinlikler iyin verilecek odUllere dair detayh ytklamalann yer 
aldlgl ktlavuz, Genel MfidUrlUgllmfiziin www.orgm.meb.gov.tradresinde ya Imlanml~ttr. 

ilinizdeki tUm resmi ve ozel okullkurumlara soz konusu an~maya ili~kin 
duyurunun yaptlmasl, bilfihare gonderilecek afi~lerin ise ilgililerin kola hkla gorebilecegi 
alanlara astlmasmm saglanmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Celil UNGOR 

B kan a. 


Gen 1MUdUr 


Ek: 

1 - Genelge (2 sayfa) 


Dagltlm: Bilgi: 

Geregi: Temel Egitim Genel Mfidfirlfi "ne 

BPlam Din Ogretimi Genel Miidiirlu ne 


Ortaligretim Genel MfidfirlfigU e 

Mesleki ve Teknik Egitim Ge el MfidlirlUgllne 
Ozel Ogretim Kurumlan Gen 1 MfidfirlUgllne 

Bilgi iyin: 
0-312-4133044 

MEB Bel;lcvJcrKampiisil A Blok BCl;lcvler/ANKARA Aynntllt bilgi ic;:inn GHlistan EMiRKAYA Sef 
Elektronik Ag: www.mcb.gov.tT Tel: (0312)4133044
c-post.'1: oer(a."!meb.gov.tr Faks (0.'\12) 2131356 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 60b3-1846-3df9- 03f-9b92 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
www.mcb.gov.tT
www.orgm.meb.gov.tradresinde


T.C. 
MiLLi EGtTiM BAKANLIGI 

Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gene! MOdOr!OgO 

SaYI : 10096465-310-E.1210976 0202.2016 

Konu : Ozel Eg.itim Materyal ve 

Etkinlik Yan~masl 

GENELGE 
2016/3 

OzeJ egitim ihtiyacl olan ogrenciler i~in egitim ogretim sOrecinde de i~ik etkinlikler 
yaptlmasl ve materyal kullamlmasmm gorseJ, i~itsel ve dokunsal a~ldan egiti i destekledigi, 
ogretimi yapllan konulann anlamh hale getirilerek somutla~tmlmasml s adlgl, yaparak v 

ya~yarak ogrenmeye imkan tamdlgl, ogrencilerin dikkatlerini i~lenen konu Ozerine 
toplamasml sagladlgl ve derse kar~l motivasyonlanm arttrdlgl, ogrencile i~in ogrenme 
sOrecini kolayla~tlrarak olumlu ya~antllar yoluyla ba~anlanm artlrdlgl oiaYlSI ile bu 
ogrenciler i~in sunuIan egitim hizmetIerinin niteligini geli~tirdigi bilinmektedi . 
Bakanhglmlzca ogretmenlerin egitim ogretim sOrecinde ihtiya~ duyacakl n materyal ve 
etkinlikler hazulanmakta olup ozel egitim alamna katkl sunan ki~iler tarafmd n etik kurallara 
uygun olarak hazlrIanan yenilik~i, ozglin ve i~levsel materyal ve etkinliklerin eli~tirilmesinin 
te~vik edilmesi amaclyla her Yll uillsal dUzeyde 'Ozel Egitim Materyal ve Etk nlik Yarl~masl' 
dOzenlenecektir. 
Bu kapsamda gonne, i~itme, zihinsel, bedensel yetersizligi olan ogrenciler i e ozeI ogrenme 
gO~lUgO, dil ve konu~ma gO~IUgU veya yaygm geli~imsel bozuklugu olan ogrenciler i~in 
geli~tirilmesi amaylanan 'Ozel Egitim Materyal ve EtkinHk Yan~masl' ic;in ba~vurular 
www.orgm.meb.gov.tr adresi Ozerinden yaYlmlanacak kdavuzda belirtildigi ~ekilde bireysel 
olarak yaptJacaktu. Yan~manm dOzenlenmesine i1i~kin takvim, katlh ko~ulIan ile 
yan~mada dereceye giren materyal ve etkinlikler i~in verilecek MOll re dair detayh 
a~lklamalar www.orgm.meb.gov.tr adresinde yaYlmlanacak kllavuz He ila edilecek olup 
ktlavuzda yer alan hususlar hukuki apdan baglaYlcl olacaktlr. Bakanhglml 'a dUzenlenecek 
olan soz konusu yan~ma ~aglda a~tklanan kurallar ~er~evesinde ger~ekle~tiri ecektir. 

L 	 Yafl~ma materyal ve etkinlik kategorisi olmak Ozere iki kategoridedtize lenecektir. 
2. 	 Ba~vuru sahipleri en fazla bir materyal ve bir etkinlik olmak Uzere her i kategoride de 

yan~maya kattlabileceklerdir. Her iki kategoride ba~vuru yapan tlitmcilar, aym 
materyali kullanarak, hem materyal hem de etkinlik al.amnda b~vurl1 ya amazlar. 

3. 	 Yan~maya Milli Egitim Bakanhgi'na bagIJ resmi ve ozel kurumla a gorev yapan 
ogretmen ve yoneticiler ile devlet ve vaklfUniversite1eri.nde ogrenim oren ogrenciler 
ba~vuru yapabileceklerdir. 

4. 	 Yan~mada degerlendinneye ahnacak materyal veya etkinligin daha 0 ce herhangi bir 
yan~mada odUI almaml~ ya da yaYlmlanmaml~ olmasl gerekme tedir. Kauhmcl 
yan~maya gonderdigi materyal veya etkinJigin kendisine ait oldugunu kabul, beyan ve 
taahhiit eder. Materyal veya etkinligi odUl almaya hak kazanml~ 'tlhmcllardan bu 
beyan ve kabulJeri d]~mda hareket ettigi anla~tlanlardan bu yan~ma ile elde ettikleri 
odUl, beIge ve her tOriti kazammlan geri al1mr ve materyalin ya da et inliginin orijinal 

Adres: A>'fmtth bilgi i~in: N. Selc 1 YILDlZ· Ogretmen 
Elektronik Ag:orgm.meb.gov .tf Tel:{312)413 3005 
e-posta: 	 -aks:(312) 213 1356 

Bu evrdk guvenli elektronik im7.a ile im7.alanm~hr htlp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 31fO-9249-3c2a-a2 a-d172 kodu ile tey;! edilebilir. 

http:Ag:orgm.meb.gov
www.orgm.meb.gov.tr
www.orgm.meb.gov.tr


ve ozgiin olmamasmdan dogacak tUm hukuki sorumluluklar ile egiti materyali ve 
etkinligi ile ilgUi olarak UyuncU ~ahls!ar tarafmdan yapJlacak ba~vurular n ve tazminat 
taleplerinden dogacak her tUrIu sorumlulugun yafl~maclya ait oldugunu k bul ve taahhUt 
eder. 

5. 	 Yan~maya katIlan her egitim materyali ve etkinlik, bUmn telif haklany a Milli Egitim 
Bakanhgl tarafmdan satm ahnml~ gibi i~lem gortir. Milli Egitim Bakanh l,odill almaya 
hak kazanan materyal ve etkinlikleri. egitim faaliyetlerinde, sergilem ,afi9, katalog, 
bro~iir vb. her tilrlil tamtlm malzemelerinde kul1anma, gosterme, yoga! a ve dagltlm 
haklanna sahip olacakhr. Aynca yafl9maya ba9vurusu yapllan m teryallerin ve 
etkinlikierle ilgili dosya, CD, beIge vb. dosyalarm yan~ma s nunda .iadesi 
yapdmayacaktlr. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

DAGITIM: 
A, B Plam 

Adres: Aynntlh bilgi ir;in: N. Selcen YILOIZ- ()gretmen 
Ekktronik Ag:orgm.meb.govJr 1 1:(312) 413 3005 
e-posta: 

Bu eVClIk gOvenli elektronik imza ile imzalWlml~tlr http://evrnksorgu.meb.goy,tr adresinden 31fO-9249-3c2a-a21 d172 kodu de tey it edilebilir. 

http://evrnksorgu.meb.goy,tr

